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Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/33/INF/13 na  "Budowa sieci informatycznej, 
systemu monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanówka” 

 
 
                     

Zamawiający Gmina Milanówek na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych informuje o dokonanej zmianie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
dotyczącej ww. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

 
 
  Zamawiający dokonał częściowych zmian wprowadzając modyfikację istniejących 
zapisów w pkt 5 SIWZ „Warunki udziału w postepowaniu..” dotyczących posiadanej wiedzy i 
doświadczenia.  
 
Wykonawca przystępujący do postępowania będzie zobowiązany wykazać, że w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: 
 

a) co najmniej jedno zamówienie polegające na  projektowaniu  i budowie sieci 
informatycznej tj. w systemie  zaprojektuj i wykonaj,  za kwotę nie mniejszą niż 500 
tys. zł brutto,  

lub; 
b) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu pełnej dokumentacji 

projektowej (która została przyjęta przez odpowiednie organy) sieci informatycznej, za 
kwotę nie mniejszą niż 30.000 oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na 
budowie sieci informatycznej o wartości nie mniejszej niż 470.000 zł, 

oraz 
c) co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie sieci teletechnicznej o zbliżonej 

do przedmiotu zamówienia złożoności technicznej przedstawionej w „Wymagania 
odnośnie sieci Teleinformatycznej gminy Milanówek”; 

d) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu systemów CCTV, w 
szczególności z Megapikselowymi kamerami IP; 

e) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu Infomatów o zbliżonej do 
przedmiotu zamówienia złożoności technicznej; 

f) co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie systemu HotSpot o zbliżonej do 
przedmiotu zamówienia złożoności technicznej; 

g) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu prac polegających na budowie 
telefonii VoIP, 

 
rozpoczęte i zakończone przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
posiada dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z  zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 
Ponadto Wykonawcy zobowiązani będą wykazać odbyte szkolenia w zakresie określonym w 
pkt. od c) do g), które należy potwierdzić certyfikatami/ autoryzacjami producentów. 
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Wykonawca powinien udokumentować odbyte co najmniej jedno szkolenie z każdego 
zakresu. 
 
Jeżeli Wykonawca  nie przedstawi realizacji jednego zamówienia polegającego na 
zaprojektowaniu i wykonaniu zamówienia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia, jako 
najważniejszej roboty wskazanej powyżej (określonych w powyższym warunku) będzie to 
uznane przez Zamawiającego jako niewywiązanie się ze swych dotychczasowych zobowiązań  
w stopniu, który podważa posiadanie poziomu kwalifikacji, kompetencji   
i  rzetelności  wymaganego  dla  należytego wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji 
udzielanego zamówienia. 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację wykazu robót w zakresie przedmiotowym jak i ilościowym  
w szczególności co do zgodności z wymienionym w powyższym warunku. 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona  
na podstawie dowodów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  
 

 

W związku z powyższym na podstawie art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający przedłużył termin 
składania ofert, wyznaczając go na dzień 14 stycznia 2014 roku godzina pozostaje bez 
zmian. 
 
W związku z dokonaną zmianą terminu składania ofert wpłaty wadium należy dokonać przed upływem 
terminu składania ofert tj. do dnia 14.01.2014 roku do godziny 1215. 
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.01.2014 o godz. 1230 

 
Miejsce składania ofert jak i otwarcia pozostaje bez zmian. 

 
 
W związku z dokonaną zmianą Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu na 
podstawie art.38 ust.4a ust. 1 w związku z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
 

 
 

     Z poważaniem 

  Burmistrz Miasta Milanówka  
                                                                                                                      -/-                                       
                                                                                                                                      Jerzy Wysocki 
 

 


